PRESSRELEASE

SA Möbler AB söker 29 nya
medarbetare
Tibro 2015-01-13
SA Möblers internationella lansering genererar idag
en snabb och positiv tillväxt. I synnerhet från
dotterbolaget i Shanghai, SA Mobler Ltd. där ett antal
större uppdrag har utfallit till bolagets fördel – tack
vare framförallt PerOla Hammars oförtröttliga insatser
de senaste fyra åren.
Detta innebär att produktionskapaciteten vid
huvudkontoret i Tibro – Sveriges möbelcentrum
snarast måste förstärkas med i ett första läge 29 nya
medarbetare. Allt ifrån möbelsnickare till CNCoperatörer och montörer med flera.
I samband med detta kommer SA Möbler AB också
ta i bruk en del av den i höstas förvärvade
fastigheten på Fågelviksleden 10. Framförallt för
montering samt vid större containerlastningar med
tillhörande logistikförberedelser.
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VD, Kjell Hammar uttalar sig:
”Vi valde för en tid sedan att pröva oss på den
internationella marknaden och gensvaret har varit
mycket positivt. Det finns en marknad och en genuin
uppskattning i Europa såväl som i Asien för möbler av
god kvalité – Made in Sweden.”
Asian Sales Manager, PerOla Hammar uttalar sig:
”Det känns väldigt bra att få en sådan positiv
utväxling efter flera års intensivt arbete i Kina för vår
verksamhets räkning. Därtill vill jag uttrycka ett stort
tack till våra lokala medarbetare som gjort jättefina
insatser på plats i Kina, framförallt Josephine Guo.

Asian Sales Manager
PerOla Hammar
Tfn: +46 504 198 16
perola.hammar@samobler.se

Tillsammans har vi fått göra en fantastisk resa varvad
med både framgångar och motgångar. Dock har vi
Om SA Möbler AB:
gått starkare ur allting och lärt oss mycket, inte bara
Sedan 1896 erbjuder SA Möbler
om internationella affärer utan också om den
AB egentillverkade möbler för
mänskliga naturen, på gott och ont. Såväl som
kontor och offentlig miljö. Ofta
ibland roande och likväl oroande kulturkrockar.
framtagna i samarbete med
Men med ömsesidig förståelse, tålamod och respekt
internationellt erkända formgivare
så kommer man väldigt långt, om man kombinerar
för medvetna användare.
allt med en smula ödmjukhet.”
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